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Dátum Deň Zákaznícke 
centrum

Harmonogram 
odvozu ZKO a TZ

Zberný 
dvor Spaľovňa

29. 08. 2015 sobota zatvorené podľa harmono
gramu zatvorený bez príjmu

01. 09. 2015 utorok 7:00–13:00 podľa harmono
gramu zatvorený bez príjmu

15. 09. 2015 utorok 7:00–13:00 podľa harmono
gramu zatvorený bez príjmu

>>> aktuality

>>> oznamy

>>> často kladené otázky

OLO vzdeláva deti a mládež!
Už po štvrtýkrát sa konalo Veľké finále Olompiády, celoročného výchovnovzde
lávacieho projektu, ktorý združuje už 106 materských, základných a špeciálnych 
škôl, čo predstavuje 20200 detí. Približne osemsto detí a učiteľov obsadilo areál 
FitCampu na Drieňovej ulici, aby sa dozvedeli výsledky ich celoročného úsilia. 
Najprv si však zasúťažili v disciplínach: Majstrovstvá v hokeji pod záštitou Zde
na Cígera, Futbal cup pod záštitou Dušana Tittela, či spontánne súťaženie detí 
materských a špeciálnych škôl s členmi Olompijského výboru Adelou Banášo
vou, Lukášom Latinákom a hosťom podujatia Robom Jakabom. Na podujatie 
sa prišli pozrieť aj Olympijskí víťazi a členovia výboru bratia Hochschornerovci. 
Vlna emócií, súťaženia a spontánnej radosti rezonovala celým areálom napriek 
hustému dažďu. Víťazom sa stal každý, kto separoval. 

VIAC NÁJDETE TU

Kam s objemným odpadom?
Objemný odpad je taký komunál
ny odpad, ktorý sa svojou veľkosťou 
a hmotnosťou nevojde do bežne po
užívanej zbernej nádoby na zmesový 
komunálny odpad, t. j. nábytok, podla
hoviny, dvere, koberce a pod. Obyva
teľ Bratislavy ho môže bezplatne odo
vzdať na zbernom dvore spoločnosti 
OLO, Stará Ivanská cesta 2.
Ľudia si často zamieňajú párny deň 
s párnym týždňom. Mám odvoz 
vo štvrtok v párnom týždni. Prečo 
mi neodviezli odpad 16. 7. 2015, 
veď je to párny deň?
Áno, 16. 7. je párny deň, ale v nepár
nom 29. týždni. Odvoz bude vykona
ný vo štvrtok v 30. párnom týždni. Pre 
lepšiu orientáciu odporúčame používať 
kalendáre, ktoré sú v súlade s STN EN 
28 601 prevzatej zo sústavy noriem EÚ, 
kde sú vyznačené aj čísla týždňov. Pre
dídeme tak nedorozumeniam.

Kam patria plechovky?
Hliníkové plechovky od nápojov (pivo, 
nealko a pod.) môžete na území Bra
tislavy vkladať do zberných nádob 
na plasty. Ostatné druhy plechoviek 
(napr. z paštéty) vkladajte do nádoby 
na zmesový komunálny odpad.

Veľkokapacitný kontajner
OLO a. s. v rámci svojej obchodnej čin
nosti ponúka zákazníkom službu od
voz odpadu veľkokapacitným kontaj
nerom. Aký je postup?

VIAC NÁJDETE TU

Zberný dvor
je zriadený na účely bezplatného le
gálneho uloženia zložiek komunálneho 
odpadu.

VIAC NÁJDE TE TU

Zriaďovanie zberných hniezd
Triedený odpad (papier, plast, sklo), 
pochádzajúci z domácností v zástav
be rodinných domov, občania uklada
jú do farebne odlíšených zberných ná
dob v zberných hniezdach. O zriadení 
zberného hniezda rozhodujú jednotli
vé mestské časti Bratislavy a OLO a. s. 
následne zabezpečí vybavenie zberné
ho hniezda nádobami a ich pravidelné 
vyprázdňovanie.

Analýza zložiek komunálneho odpadu
Spoločnosť OLO a. s. vykonáva v dňoch 14. 5. – 30. 9. 2015 analýzu zložiek ko
munálneho odpadu v zberných nádobách v Bratislave. Cieľom projektu je zo
zbierať informácie a analyzovať skutočné zloženie v jednotlivých zberných ná
dobách.

Nakladanie s komunálnym odpadom 
v Bratislave od A do Z nájdete…
http://www.bratislava.sk/vismo/doku
menty2.asp?id_org=700000&id=110391
25&p1=11049947
Dokument: Všeobecne záväzné naria
denie hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 7/2013

Zmena odvozných dní v MČ Petržalka
V priebehu júna sme listom informovali správcov nehnuteľností o zmene od
vozných dní odpadu na niektorých stanovištiach zberných nádob, s platnos
ťou od 29. 6. 2015.

Prekážajúce autá pred stanovišťami 
zberných nádob a nezjazdné komu
nikácie znemožňujú plynulý odvoz 
komunálneho odpadu. Vznikajú tým 
neoprávnené reklamácie na služby 
OLO a obyvateľom neodvezený od

pad znepríjemňuje život. Zdôrazňuje
me, že nie je úlohou posádok OLO vo
lať políciu k nesprávne zaparkovaným 
autám a tiež nie je našou povinnosťou 
vykonať opakovaný odvoz odpadu.

VIAC NÁJDETE TU

Prevádzková doba počas sviatkov (august, september)
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Prekážka automobil a nezjazdná komunikácia – 
problém, ktorý treba riešiť spoločne!
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